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L
a capacitat de figuració és una de les
distincions essencials entre humans i
animals, i encara no podem estar se-
gurs que els animals no facin el tràn-

sit entre la figura i la cosa, perquè l’única
cosa que sembla segura és que no han adqui-
rit l’habilitat d’expressar-ho, però l’absència
de manifestació no n’exclou la contingència.
Els investigadors de la ciència neurològica
diuen que els humans neixen amb un cervell
amb molt poques preexistències –per dir-ho
en llenguatge informàtic, amb poc disc dur–
en relació amb la majoria d’animals, que com
més simples són, neixen més preparats per
desplegar-se de manera autònoma, sense de-
pendre dels progenitors per sobreviure. Tots
hem vist en la vida real i en reportatges com
diverses espècies d’insectes eclosionen a
l’existència en forma pràcticament adulta, i
en canvi, a mesura que es sofistica evolutiva-
ment l’espècie, els individus neixen en estats
més indefensos i precaris, amb més necessi-
tats d’atenció, de protecció i d’aprenentatge.

Hi ha una discussió de fons sobre el sentit
de causa i efecte entre aquesta realitat i el
fet que el cap dels humans, contenidor
d’un cervell de mesura desproporcionada
amb la capacitat de la pelvis de les fem-
bres, faria inviable el període final de la
gestació i el part en cas que hagués de
créixer encara més. Un fenomen on són
sincrònics i no discussius els diferents ele-
ments: la gran dimensió de la massa ence-
fàlica dels humans, l’estretor relativa de
la pelvis feminal, les especials caracterís-

tiques d’un cervell creat amb poca informa-
ció compensada amb una gran capacitat

plàstica per adquirir-ne, i el caràcter es-
pecíficament humà de relacionar-se

amb la realitat a través de pautes fi-
guratives.

El destí de l’Homo sapiens és el
pensament, però ho és en si ma-

teix i no en funció de cap di-
mensió exterior transcen-

dent, perquè si fos així, en
nom de la cadena tròfica –en

el sentit literal, referit a l’ali-
mentació, i en el figurat, refe-

rit a l’existència en general–
justificaria qualsevol manipula-

ció de les altres espècies, i duria
els humans a una mena de feixis-
me biològic, cosa que en gran part
ja ha passat: l’antropocentrisme
és xacra ancestral que convé des-
articular no pas en nom de cap hi-

potètica bondat de principis, sinó del
bon funcionament de la natura.

D’altra banda, un extraterrestre que
s’acollís a l’extrem de tal raonament uti-
litarista podria concloure de manera rao-
nable que els éssers superiors de la terra
no són els humans sinó els cucs i els bac-
teris que els devoren un cop morts, i que

l’existència dels sapiens es supedita a tals
espècies igual com es supedita a la dels hu-

mans la dels xais, les vaques, les gallines, et-
cètera, un mecanisme al qual de manera tan
perversa com inútil –en aquest aspecte– pro-

Qüestió de mesura
MIQUEL DE PALOL

O
pi

ni
on

s

T
ot i que la literatura dita de
gènere ha donat obres de
gran qualitat, que han sal-
tat pels seus mèrits la barre-

ra invisible i discriminatòria que se-
para les obres de gènere de les al-
tres, o sigui de les que aspiren a la
consideració de gran literatura, en-
cara queden alguns llibres difícils de
classificar, uns racons foscos i mai
més ben dit en aquest cas, perquè
malgrat l’èxit de crítica i de públic
no acaben de sortir del gueto a què
van ser condemnats des de l’inici.
La trilogia de Philip Pullman La ma-
tèria obscura (Empúries) és un dels
casos emblemàtics.

Més enllà de les peripècies
fantàstiques dels protagonistes
–una noia i un noi a l’inici de l’ado-

Racons foscos
lescència–, al llarg de la trilogia es
formulen unes preguntes i es fan
unes referències d’una profunditat
i ambició que no trobem en molts
llibres considetats adults. Hi ha
una crítica a l’Autoritat, amb ma-
júscula, i als dogmes establerts de
tot tipus, principalment els religio-
sos però també als científics, lluny
dels sermons i moralitats de moltes
obres destinades a un públic jove.

Les referències a l’Església i a
noms i episodis bíblics han fet que
moltes crítiques l’acusin de tenden-
ciosa i antitot. Altres, la majoria,
pensen diferent, i sense negar la crí-
tica destaquen el que és essencial: la
recerca d’una veritat no imposada
que ens ajudi a trobar un equilibri i
una felicitat, en aquest món, el món
real dels molts mons a què poden ac-

cedir els protagonistes i els lectors,
sobretot quan al final hi ha la desco-
berta de l’amor, un amor, però, que
no és exactament el de les novel·les
romàntiques. La pols –la matèria
obscura– ens remet al bíblic “Pols
ets i en pols t’has de convertir”, el
pecat original com la matèria obscu-
ra, partícules elementals i etèries
com residus d’un món perdut...

Molts crítics i el mateix autor
han vist la trilogia com una versió
moderna d’El paradís perdut, de
Milton, en la qual es barregen inter-
rogants sobre el món i el seu Crea-
dor, Déu o, com diu el text, “l’Auto-
ritat”. Teologia experimental, di-
uen. Un dels capítols comença amb
una cita de Píndar: “Ànima meva,
no persegueixis la vida eterna, es-

colta el món del que és possible”. I
en una pregunta sobre si una dona
que havia deixat de ser cristiana
enyorava Déu, la resposta és que lla-
vors la interpel·lada experimentava
la sensació que tot el món era viu i
que tot estava connectat per mitjà
d’uns fils de significat.

“El lloc més important de tots és
sempre el món en què ens trobem”,
és una altra de les respostes. “Po-
dem viatjar a altres mons si trobem
les entrades que ens hi porten, però
només podem viure en el món en
què hem nascut”, és una altra. I po-
dria omplir pàgines amb frases
semblants. Per a un llibre conside-
rat juvenil, no està malament. Per
això és recomanable per a tota
mena de públic interessat en obres
polèmiques però adultes.❋
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